
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قصيدة أسماء اهلل احلسىن

 :-اهلل تعاىلرمحه –قال الشيخ حممد تيق ادلين اهلاليل  

 ىلع سالمهو اهلل صالةو ،﴾بها فادعوه احلسىن األسماء هللو﴿ القائل هلل احلمد
 . بإحسان هلم اتلابعنيو صحبهو آهل ىلعو حممد خلقه خري

 هلاليلا القادر عبد بن ادلين تيق حممد ،ربه لرمحة الفقري العبد فيقول بعد، أما
 : احلسيين

 املرصي ميايطادل للحافظ :امإحداه ،احلسىن اهلل ماءأس يف قصيدتني ىلع اطلعت
 عبد بن محدأ للعالمة :اثلانيةو .اسمني ىلع مشتمال بيت لك جيعل أن فيها الزتم ،اهلل رمحه

 ثالثة ىلع الواحد ابليت فيشتمل ؛بيت لك يف خاصا عددا فيها يلزتم لم ،اهلاليل العزيز
 سماا ألزتمو ،احلسىن اهلل أسماء ىلع تشتمل قصيدة أنظم أن يل ظهرو .أربعة أو أسماء
 سنة دةالقع ذي من العارش يف نظمتهاو ،ذلك اهلل فيرس .داعء ابلايقو بيت لك يف واحدا
 .الصاحلني عباده من شاء من بها ينفعو ،بها ينفعين أن أسأل اهللو ، ـه7931

 

 دأت باسم اإلهل الواحد األزيلب  000
 

 اإلحسان لم يزلواجلود وذا الفضل  
 ىلعوصالة ىلع حممد م الث  000 

 
 الزنلواإلكرام  يآل انليب ذو 

   أسما ه احلسىن فساه  هلل  000 

 
 بها بصدق يكون اخلري في  جيل 

 ظمتها قاصدا وج  اإلهل بهان  000 
 

 يلومسهال حفظها ل ساه ني  
 اهلل أسأل اإلاعنة يفوق ت ف  000 

 
 اتلوفيق يف عميلوما قد قصدت   

 أرجو اليرس يف عجل اهلل ين منإ  000 
 

 أن ينجيين ريب من الوجلو 
 آخرةودنيا  رمحاننا أنتو  000 

 
 فارحم بفض ك ضعيف أعطين أميل 

 بكل املؤمنني أجب رحيما ياو  000 
 

 داعء عبد ضعيف لج يف الزلل 
 عبدك املضطر مبتهل مالاك اي  000 

 
 إيلك ما يل سواك مربئ ع يل 

 طهر فؤادي يك أكون ىلع دوسق  000 
 

 ذكرك ريب داهما شغيلوهدى  
 سالمات تصاحبين سالم ياو  000 

 
 من خطلومن عيب ومن لك سوء  

 اعفيةوأعطين أمنا  مؤمنا اي  000 
 

 اخلجلويوم اهلول وطول احلياة  
 أمن مجعنا أبدا مهيمن ياو  000 

 
 اجلملومن املخاوف يف اتلفصيل  

 لك العز العظيم فجد عزيزا ياو  000 
 

 نلا بعز إىل اآلباد متصل 
 إين كسري أنت جتربين بارج  000 

 
 األصلورس عدايت يف اإلبكار اكو 

 نعظم  متكرب هلناإ  000 
 

 فمن تكرب فاردده إىل السفل 
 اخل ق هب يل خريهم أبدا خالق اي  000 

 
 احليلوكف عين أذى ذي املكر و 

 جد بربء منك يف عجل بارها اي  000 
 

 ألبس اجلسم من  سابغ احل لو 
 حبب يل داعك فما مصور ياو  000 

 
 إن يعرتي ط يب يشء من امل ل 

 فاغفر ذنوبا أنت تع مها فارغ  000 
 

 يف خ لوقد أوقعتين يف خرس  
 فاقهر عدوا ظل حيقرين هارق  000 

 
 حىت يرى يف الورى أدىن من اجلعل 

 هب يل رزقا واسعا غدقا هابو  000 
 

 الع م والفق  مقرونني بالعملو 
 إين فقري انت ترزقين زاقر  000 

 
 ابعث  ىلع عجلوفيرس الرزق  

 ليك أسألك الفتح املبني تاحف  000 
 

 إن اكنوا ىلع الق لوتردي عدايت  
 جد يل بع م منك حيم ين  يمع  000 

 
 امحين من عصبة اجلدلوىلع اتلىق  

 اقبض عدوا جاء خيت ين قابض اي  000 
 

 اخلبلواإلفالس وارضب  بالرض و 
 انلعماء تبسط يلواجلود  باسط اي  000 

 
 أنفق  يف أحسن السبلورزيق  

 اخفض عداة اذلكر لكهم خافض اي  000 
 

 رافضني حديث أفضل الرسلو 
 



 مزنلةوارفع نلا ذكرا  رافع اي  000
 

 العملوبقفونا املصطىف يف القول  
 فمن أعززت  ارتفعت املعز نتأ  000 

 
 اجلبلورايات نرص هل يف السهل  

 فمن أذل ت  انهزمت املذل نتأ  000 
 

 هوى يف رش مدخلوأجناده  
 ادلاع أدعوك مبتهال سميع ياو  000 

 
 هلأنت ريب جميب لك مبتو 

 حبايل قد مىض برصي بصري ياو  000 
 

 هب يل ابلصرية يك أجنو من اخلطل 
 األىلع أحاكم من احلكم ين إىلإ  000 

 
 لم يصيغ إىل عذلوبىغ يلع  

 من قد جاء يظ مين العدل ربناف  000 
 

 الع لواإلتالف وفخذه بالقصم  
 جدويف احلياة  لطيف لطف بنا ياأ  000 

 
 حبسن خاتمة عند انقضا األجل 

 حىجوخربة  خبري يا هب نلاو  000 
 

 ب  نسري جبد دون ما كسل 
 احل م حني نرى ح يم هب نلا ياو  000 

 
 من بعض إخواننا شيئا من الزلل 

 فعظم أجرنا كرما العظيم نتأ  000 
 

 جد ع ينا بفضل غري منتقلو 
 فهب يل منك مغفرة الغفور نتأ  000 

 
 هب يل أعظم انلحلوللك ذنب  

 اجع ين شاكرا أبدا شكور ياو  000 
 

 أعطين سؤيلومننت ب  ملا  
 ـعندك ث يلع أعل قدري ياو  000 

 
 يلعوم عند لك الورى من سافل ـ 

 اجعل اإلكبار يصحبين كبري ياو  000 
 

 اجع   من السفلوأصغر القرن و 
 ىلع األشياء أمجعها حفيظا ياو  000 

 
 احفظين من الفشلوبارك جهودي  

 فيرس قوتنا أبدا مقيت ياو  000 
 

 جننا من ابلخلومن احلالل  
 فحسيب أن أنال رضا احلسيب نتأ  000 

 
 ك كنت يف حزن أم كنت يف جذل 

 فأعط حزبنا أبدا ج يل ياو  000 
 

 احفظنا من الوجلوعز اجلاللة  
 العطايا حنن يف ظمإ كريم ياو  000 

 
 يف ع لوفأعطنا الورد يف نهل  

 فجد بالسرت منك ىلع الرقيب نتأ  000 
 

 من خ لوما اكن مين من ذنب  
 احوداعيئ ادلاع أجب  جميب ياو  000 

 
 من خجلوفظين بفض ك من ذل ـ 

 اجلود وسع رزقنا أبدا واسع اي  000 
 

 ويلوامنن ع ينا خبل نارص و 
 هدىوفهب يل حكمة  حكيم ياو  000 

 
 امنن بنرص مبني شافيا غ يلو 

 فهب يل الود أمجع  ودود ياو  000 
 

 حىت أفوز بشوق جد مكتمل 
 فمجدنا بذكرك يف جميد ياو  000 

 
 ال م لويرس بال عجز وعرس  

 ابعث نلا انلرص املبني ىلع باعث اي  000 
 

 حماربني دلين احلق يف عجل 
 بغواوىلع قوم طغوا  الشهيد نتأ  000 

 
 الرسلوحاربوا دين خري اخل ق و 

 أعداء دين احلق قد غدروا حق اي  000 
 

 احليلوحاربوا نرشه باملكر و 
 ع يك ايلوم معتمدي وكيل ياو  000 

 
 احفظين من اخلطلوفكن نصريي  

 فقو ايلوم زمرتنا قوي ايو  000 
 

 ىلع اجلهاد جبد دون ما كسل 
 فمنت حزبنا أبدا متني ياو  000 

 
 اجع   اكلطود دوما شامخ الق لو 

 اجوتونلا بنرصك  ويل ياو  000 
 

 عل من حياربنا يسري يف الوحلـ 
 فوفقنا حلمدك يف محيد ياو  000 

 
 يف وجلويف أمن ويرس وعرس  

 ملن اعدى اهلدى أبدا حمص أنتو  000 
 

 أوقعنهم بما اكدوه من دخلف 
 اعفيةوأعطنا أمنا  مبدئ اي  000 

 
 انلقلويف األسفار وإذا أقمنا  

 أعد لدلين صوتل  معيد ياو  000 
 

 كما تقدم يف أسالفنا األول 
 الرفاة أيح أنفسنا حميي أنتو  000 

 
 العملوبسنة املصطىف يف القول  

 اجعل اتله يل يصحبنا مميت ياو  000 
 

 اخلجلعند املمات ليك ننجو من  
 أيح فؤادي يك أكون ىلع يح اي  000 

 
 مرحتيلونهج السالمة يف حيل  

 فال أحد قيوم ا رب إنكي  000 
 

 يقوم إال بما تويل  من حنل 
 جد نلا طرا بمعرفة واجد اي  000 

 
 بها حنل اذلي استعىص من العضل 

 هب نلا جمدا يمزينا ماجد اي  000 
 

 عن األىل قد غدو من زمرة اهلمل 
 تلوحيد أمجع هب نلا ا واحد اي  000 

 
 من العطل اجع   ح يتنا ننجوو 

 



 أحد أنت يا ربنا إهلناو  000
 

 ال يرتيض الرشك إال لك ذي خبل 
 أنت خب ق اخل ق منفرد فرد اي  000 

 
 فمن يوحدك يب غ اغية األمل 

 من يقصدنك يفز صمدا أنت ياو  000 
 

 بكل خري ىلع اآلمال مشتمل 
 قدر نلا ظفرا قادر أنت ياو  000 

 
 وا من مج ة ادلولىلع اذلين بغ 

 باحل م متصف مقتدر أنتو  000 
 

 فاغفر نلا ذنبنا يا اغفر الزلل 
 قدم وفدنا أبدا مقدم ياو  000 

 
 اجعل ىلع فض ك املرجو متيلكو 

 أخر من حياربنا مؤخر ياو  000 
 

 اجع   يا سيدي يف زمرة السفلو 
 اجعل مقايم أوال كرما أول اي  000 

 
 حبك اجع   يل أحىل من العسلو 

 أخرن أعداءنا أبدا آخر اي  000 
 

 جد ع ينا بنرص جد مكتملو 
 أظهرن حزب الرشاد ىلع ظاهر اي  000 

 
 ادلخلومن جاء خيدعهم باخلبث  

 فاجع ن باطين أبدا باطن اي  000 
 

 ادلغلواألضغان وخ وا من الغم  
 األىل يستنرصون ىلع وايل أنتو  000 

 
 األصلوأعداههم بك يف اإلبكار  

 فامحنا أبدا املتعايل ا ربناي  000 
 

 من لك ذي إحن ل رشد منتحل 
 أرجو الرب يغمرين بر منك ياو  000 

 
 حىت أئج غدا يف أفضل اثل يل 

 اكفنا أبداوتقبل وتب  وابت  000 
 

 منتعلوأذى ذوي الرش من حاف  
 رب انتقم يل من منتقم أنتو  000 

 
 اهلبلوارمهم باذلل ولك العدا  

 اعف عن ذنيب فإنك ذو  عفو ياو  000 
 

 الوجل فضل عظيم ىلع املستعتب 
 بكل املؤمنني أقل ر وفا ياو  000 

 
 عثار عبد ضعيف مرسف خجل 

 امل ك هب يل بغييت كرما مالك اي  000 
 

 اخلطلوكف عين أذى ذي ابليغ و 
 اغفرن زليل كراماالو اجلالل ذا اي  000 

 
 كن ميع أبدا يف احلادث اجل لو 

 هب نلا القسطاس يصحبنا مقسط اي  000 
 

 إذا حكمنا بعدل دون ما خ ل 
 انلاس فامجع شم نا أبدا امعج اي  000 

 
 ىلع اهلدى باتباع أفضل الرسل 

 بالغىن كرما غين أغننا ياو  000 
 

 امنن برزق يرى اكلوابل اهلطلو 
 العبد يف ظمإوالورى  مغين أنتو  000 

 
 فأسق  ع ال من بعد ما نهل 

 امنع عبيدا حيتيم بك من مانع اي  000 
 

 أه كهم ىلع عجلوظ م العداة  
 مفتقروإين مرضور  ضار اي  000 

 
 األملوإىل رضاك فجد بالسؤل  

 انفعين بمعرفة نافع أنت ياو  000 
 

 بها تزينين من وصمة العطل 
 ق يب مظ م وهلو نور أنتو  000 

 
 هيلوأمن مذهب وفامنن بنور  

 فجد يل باهلدى أبدا هاد أنتو  000 
 

 ال وحلوحىت أسري بال خبط  
 األرض خذ بيديوالسما  بديع ياو  000 

 
 وم السبلسهل السري يل يف أقو 

 منوال تزول  باق أنت وحدكو  000 
 

 سواك ي ىق الفىن يف السهل واجلبل 
 اآلفاق جد كرماواألرض  وارث اي  000 

 
 حبسن خاتمة عند انقضا أجيل 

 بنهج الرشد تس كين رشيد ياو  000 
 

 حىت أيجء غدا يف أحسن احل ل 
 فهب يل الصرب أمج   صبور ياو  000 

 
 مرحتيلوىلع انلواهب يف حيل  

 الورى ال أستغيث سوا يثمغ ياو  000 
 

 ك إن غوثك يل يغين عن اخلول 
 بنيل القرب منك فجد قريب ياو  000 

 
 إين ببابك ما يل عن  من حول 

 ين بأسماهك احلسىن دعوتك الإ  000 
 

 خييب فيك الرجا يا واحدا أزيل 
 تس يم يصاحبهاوم الصالة ث  000 

 
 ىلع اذلي جاءنا بأفضل امل ل 

 اآلل لكهمومد املصطىف حم  000 
 

 رب العيس حاد سار باإلبلما أط 
  


